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Priloga 1: Katalog delovnih mest v podjetju 
 

 

 NAZIV DM: 
 
DIREKTOR   
 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA 
DM: 1 

ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH 
DM: 1 

TARIFNI RAZRED:  VI. 

PLAČNI RAZRED: V skladu s pogodbo o poslovodenju 

VRSTA IZOBRAZBE: 

16101 – višja strokovna izobrazba 
16102 – višješolska izobrazba (prejšnja) 
16199 – višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno 
16201 – specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 
16202 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
16203 – visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 
16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 
16299 – visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno. 

SMER: tehnična, ekonomska ali druga ustrezna 

DELOVNE IZKUŠNJE: 5 let delovnih izkušenj na vodstvenem področju 

ZNANJA, VEŠČINE, 
SPOSOBNOSTI: 

– poznavanje področja delovanja družbe 
– sposobnost vodenja 

ODGOVORNOSTI: po ZGD-1 – odgovarja za zakonitost dela družbe 

POSEBNI POGOJI DELA:       

DELOVNI ČAS: V skladu s pogodbo o poslovodenju 

VARSTVO PRI DELU:       

POOBLASTILA: za vodenje družbe 

OPIS DEL IN NALOG: 

– organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe,  
– predlaga planske akte,  
– samostojno odloča in sklepa pogodbe v okviru svojih pristojnosti,  
– predlaga organizacijo družbe in njene spremembe,  
– sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih planskih aktov,  
– izvršuje sklepe družbenika in nadzornega sveta,  
– imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in sprejema druge delavce v delovno 

razmerje v družbi,  
– pooblašča posamezne delavce, da opravijo zadeve iz njegove pristojnosti,  
– odloča o razporejanju zaposlenih na posamezna delovna mesta in jim nalaga delovne obveznosti,  
– poroča o poslovnih rezultatih podjetja po periodičnih in letnem obračunu,  
– predlaga delitev dobička,  
– odgovarja za pravilno vodenje knjig in poslovnih dokumentov,  
– opozarja na nezakonite in škodljive odločitve oziroma zadrži njihovo izvršitev in na to opozori 

pristojni organ,  
– odloča o višini plač in določa normative delavcem in delavcem s posebnimi pooblastili in 

odgovornostmi ter jih razvršča v tarifne razrede,  
– izdaja naloge za službena potovanja doma in v tujini,  
– odreja nadurno delo,  
– izdaja posamične akte iz svoje pristojnosti,  
– izreka disciplinske ukrepe delavcem za kršitve delovnih obveznosti ter odloča na drugi stopnji o 

pritožbah zoper izrečene ukrepe,  
– skrbi za pravilno materialno in finančno poslovanje podjetja, zlasti za smotrno uporabo 

materialnih in finančnih sredstev,  
– skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima družba,  
– skrbi za obveščanje delavcev, 
– upravlja druge zadeve, za katere je to določeno z zakonom, podzakonskimi predpisi, kolektivno 

pogodbo, statutom ali drugimi splošnimi akti družbe ali akti in sklepi družbenika. 
– vodenje in izvajanje vseh postopkov pri izvajanju javnih del, 
– načrtovanje in organiziranje dogovarjanj in postopkov za določanje plačilnih struktur in stopen 

ter za posvetovanje z delavci o zaposlitvenih pogojih, 

– nadziranje varnostnih zdravstvenih in podobnih programov in dejavnosti, ki jih izvaja zunanji 
partner. 


